
NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand (NFS) 
 
Stasjonen består av en større bygningsmasse med flere seksjoner og formål. Det finnes totalt fem 
kontorer, forbeholdt eksterne/ interne brukere. Et møterom for cirka 24 personer er tilgjengelig på 
stasjonen. Stasjonen er tilknyttet bredbånd. 
 
Stasjonen har et oppholdsrom med kjøkken, to toaletter og dusj.  
To laboratorier for forsøks- og analysevirksomhet. Et fryse- og kjølerom, samt flere mindre frysere i 
tillegg. Det finnes også et eget loggerom for registrering av miljødata. 
 
Det er 8 fast ansatte på stasjonen, hvorav en driftsleder som leder arbeidet og har ansvar for driften 
Stasjonen har pr i dag tre hovedaktiviteter. 
• Testing av ballastvannsrenseteknologier 
• Akvakultur-forsøk 
• Forskningsoppdrag innen hardbunn og bløtbunn 
 
Ballastprosjektene utgjør den største aktiviteten. Testene styres av en koordinator som styrer arbeidet for 
en forskningsassistent, en ingeniør og to assistenter på testingen. 
Anleggets forsøksrom og fasiliteter leies vesentlig ut til eksterne leietakere, driften og røktingen av 
prosjektene til leietakerne gjøres vesentlig av en assistent som har dette som fulltidsarbeid. 
Det er en assistent som har til oppgave å følge opp de generelle drifts oppgaver på stasjonen som 
pumpevedlikehold samt oppfølging av driftsrutiner. 
 
Bløtbunnshallen  
Hallen er fullisolert, og inneholder seks bassenger med sjøvannstilførsel, gangbroer, rullebroer for arbeid 
over bassengene og frakt av tyngre enheter inn og ut, fleksible skillevegger, strøm, lys og ventilasjon. 
Bassengene kan fylles med vann eller brukes som fasilitet for forsøksoppsett av forskjellige typer. 
Fem bassenger, hvert på cirka 30 m2 + ett basseng på cirka 20m2. Bassengene kan forsynes med vann 
fra et vanndyp på 20m og 60m. Her kan man gjennomføre langvarige forsøk i mørke og ved stabil 
temperatur.  
Hallen har også to ekstra rom anvendt som lager og rom for styring av tekniske installasjoner. 

 
Forsøksrom med mange muligheter for oppsett av akvarier og mindre kar, tilknyttet et laboratorie med 
avtrekksskap. 

 
Varmfiskhallen 
8 bassenger cirka 16 m3. 4 av disse bassengene kan kobles sammen via rørkanaler.  
 
Hardbunnsbassenger 
Bassengene brukes til forsøk med hardbunnsfjæresamfunn. 12 rektangulære cirka 10m3 
betongbassenger utendørs med tidevann og bølgegenerator. 
Bassengene tilføres sjøvann fra 1 m dyp, et eget opplegg for vanntilførsel sikrer en stabil flow i hvert 
basseng, dette kan endres etter behov. Vannutskiftningen vil normalt være fra to til fire timer. Fra hvert 
basseng står et skråstilt avløp som hever og senker seg automatisk for å regulere vann-nivået i 
bassenget, denne følger en sinusformet syklus som følger tidevannets rytme og høydeforskjell (36 cm) i 
strandsonen (Tabell 1). Under ekstreme temperaturer kan sjøvann hentes fra 25 m dyp for å hindre 
overoppvarming eller isdannelse i bassengene.  
 
Temperatur, salinitet måles kontinuerlig av automatisk måleutstyr. 
  
Tabell 1.  Tekniske data hardbunnsbassengene 

Volum hvert basseng (3.7 x 4.7 x 1.5 m)  26 m3 

Volum sjøvann - middel flo  13 m3 

Bølgegenerator 18 slag min-1 



Vanninntak sommer (vinter) 1 m dyp (25 m) 

Vannflow  5 m3 t-1 

Vannutskiftning 2 - 4 t 

Tidevann (sinusformet syklus) 12 t 25 min 

Høyde forskjell (liknende til Oslofjorden) 36 cm 

Trappetrinn i bassengene etterligner 
tidevannsonen 

Fire i hvert 
basseng. 

 
 
 
 
 

Oversikt over de ulike forsøksrommene for akvakulturforsøk 
 
Forsøksrom 1  Areal cirka 50 m2.  
   Tilkoblinger for oppvarming og nedkjøling av vann. Godkjent for smitteforsøk på 
   fisk. Oppsett av akvarier eller fiskekar. 
 
Forsøksrom 2  Areal cirka 30 m2.   
   Oppvarmet rom for forsøk, 8 stk 1m3 fiskekar stående vibrasjonsdempende  
   underlag. Vanntilførselen er sjøvann fra 20m eller 60m dyp samt ferskvann. 
 
Forsøksrom 3  Areal cirka 30 m2.  
   Oppvarmet rom, sjøvann fra 40m og 60m samt ferskvann. 
 
Forsøksrom 4  Areal cirka 50 m2.   

Oppvarmet rom, sjøvann fra 40m og 60m samt ferskvann, oppsett for akvarier 
eller fiskekar. 

 
Forsøksrom 5   Areal cirka 70 m2.   
   Stort 50m3 basseng 6 m diameter. Benyttes i pilot-forsøk for ballast-teknologi. 
 
Forsøksrom 6  Areal cirka 50 m2.   
   Oppvarmet rom, sjøvann fra 60m samt ferskvann. 
 
Forsøksrom 7  Areal cirka 50 m2.   
   Oppvarmet rom, sjøvann fra 60m samt ferskvann. Benyttes til algeproduksjon. 
 
Forsøkskjeller 1  Areal cirka 70 m2.       
   Smittelaboratorium til fisk. Godkjent for forsøk med ukjent agens etter   
   vannbehandlingsforskriftens § 8.  
   Åtte runde kar cirka. 1,4m3. Vanntilførsel sjøvann fra 40m eller 60m dyp samt  
   ferskvann. 
   Tilkoblet desinfeksjonsanlegg for behandling av avløpsvann fra smitteforsøk. 
 
Forsøkskjeller 3  Areal cirka 110 m2.   

Fire runde fiskekar cirka. 4m3, samt flere 1m3 fiskekar, vanntilførselen er sjøvann 
fra 40m eller 60m dyp samt ferskvann. 

 
To pumpehus forsyner stasjonen med sjøvann fra 40-60 m dybde, alt vann til akvakultur desinfiseres 
igjennom to stk UV-anlegg. Sjøvann fra 1m dyp forsyner hardbunnbassengene.   
Sjøvannmengden i dag er maksimalt cirka. 300m3/t.  
Ferskvann pumpes i dag opp fra to borehull. Stabil vannmengde er cirka 4-5m3/t. Det er også mulighet til 
å benytte seg av elvevann hvis dette er ønskelig. Det kan også pumpes brakkvann fra borehull med 



salinitet fra 3 til 8 psu til bruk i akvakulturforsøk. 
 
Alt vann fra stasjonens forsøkshaller filtreres gjennom trommelfilter eller hjulfilter og pumpes ut i fjorden 
på 30m dyp.  
Godkjent desinfeksjonsanlegg for klor-behandling av avløpsvann brukes ved smitteforsøk. 
 
Stasjonen har et alarmopplegg tilkoblet varslingssentral. Alle forsøkslokaliteter kan tilkobles alarm med 
varsling ned på kar-nivå ved behov. Alle fiskekar tilføres oksygen ved eventuelle problemer med 
vanntilførsel fra en oksygensentral. Stasjonen har eget nødstrømsaggregat som starter automatisk ved 
strømstans. 
 
Stasjonen har en mengde kar i forskjellige størrelser fra 800m3 ned til 60 liter, samt mini-mærer. Det 
finnes tilgjengelig ulike pumper og en stor sedimentprøvetaker ( BoxCorer). Videre har stasjonen 2 
velutstyrte verksteder, bil og henger som kan benyttes, i tillegg egen traktor som benyttes for transport av 
utstyr og prøver som blir tatt i land på stasjonens brygge. 
 

 


